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U) A la Pregunta RGE núm. 7276/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a acció judicial contra
adjudicació del servei portador de senyals audiovisuals. 2862

V) A la Pregunta RGE núm. 7278/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a recurs de reposició contra
adjudicació del servei portador de senyals audiovisuals. 2862

X) A les Preguntes RGE núm. 7497/04 i 7498/04, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relatives a
transferència al Consell d'Eivissa per a finançament sanitari i transferència al Consell d'Eivissa per a indústria, modal i artesania.

2862

Y) A la Pregunta RGE núm. 8372/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cursos de formació
professional del sector audiovisual. 2862

Z) A la Pregunta RGE núm. 8377/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a dia del municipalisme.
2862

AA) A la Pregunta RGE núm. 8384/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a pressupost
executat per a l'inici de l'Escola d'Hostaleria de Menorca. 2863

AB) A la Pregunta RGE núm. 8786/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a quantitat
econòmica anual aportada per l'Estat en matèria turística. 2863

AC) A la Pregunta RGE núm. 8878/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions davant
la construcció dins una ANEI. 2863
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AD) A la Pregunta RGE núm. 8948/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a adjudicació de
l'explotació publicitària a Recoletos. 2863

AE) A la Pregunta RGE núm. 8950/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a criteris d'adjudicació
de gestió dels informatius de la ràdio i televisió autonòmiques. 2863

AF) A la Pregunta RGE núm. 8953/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a nou termini per presentar
propostes a la concessió de llicències digitals de TV. 2863

AG) A la Pregunta RGE núm. 8959/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a relació dels hotels que
han estat distingits com a "productes estrelles". 2864

AH) A la Pregunta RGE núm. 104/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a despeses de publicitat.
2864

AI) A la Pregunta RGE núm. 110/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a subvencions atorgades a
televisions locals. 2864

AJ) A la Pregunta RGE núm. 157/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a malestar del Govern per
la intensificació de controls per part de l'Agència Tributària. 2864

AK) A la Pregunta RGE núm. 158/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a classes particulars d'un
alt càrrec. 2864

AL) A la Pregunta RGE núm. 160/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a regidors i/o batlles del
PP que assessoren el Govern. 2864

AM) A les Preguntes RGE núm. 161/05 i 162/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a transferències
als consells insulars i exclusió de la gestió en el treball i habitatge en cas de transferència als consells insulars.

2864

AN) A la Pregunta RGE núm. 163/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a manifestacions del SPIB
sobre IB3. 2865

AO) A la Pregunta RGE núm. 164/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a contractació de Carlos
Dávila a IB3. 2865

AP) A la Pregunta RGE núm. 165/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a abusos als consumidors
en l'adaptació d'antenes. 2865

AQ) A la Pregunta RGE núm. 166/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pelAlícules per a la
inauguració d'IB3. 2865

AR) A la Pregunta RGE núm. 167/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a manifestacions sindicals
sobre concertació social. 2865

AS) A la Pregunta RGE núm. 170/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sinopsi del "culebrón"
d'IB3. 2865

AT) A la Pregunta RGE núm. 249/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a proposta concreta
per a la campanya d'inspeccions als habitatges de vacances. 2866

AU) A la Pregunta RGE núm. 250/05, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a durada de la
campanya d'inspeccions als habitatges de vacances. 2866

AV) A la Pregunta RGE núm. 708/05, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competències de la gestió
de la sanitat a les presons. 2866

3.17. INFORMACIÓ

A) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals per a la Proposició no de llei RGE núm. 705/05. 2866

B) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació Territorial RGE núm. 260/05. 2866
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2005, aprovà la Llei de reforma de la Llei
12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes
Balears.

Palma, a 2 de març del 2005
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
LLEI DE REFORMA DE LA LLEI 12/1998, DE 21 DE
DESEMBRE, DE PATRIMONI HISTÒRIC DE LES

ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La disposició transitòria tercera de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, va atorgar
als ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
un termini de dos anys, comptadors des de la seva entrada en
vigor, per modificar els instruments  de planejament general
amb la finalitat d’incloure-hi, un catàleg de protecció del seu
patrimoni històric respectiu.

Com a conseqüència del que podem considerar, si s’atén  a
la, fins a cert punt, complexitat dels procediments de
modificació  dels instruments de planejament urbanístic, el
termini  atorgat  a l’esmentada disposició transitòria tercera, va
esdevenir totalment insuficient per dur a terme les esmentades
modificacions, per la qual cosa, la Llei 11/2002, de 23 de
desembre (BOIB 156/02, de 28 de desembre), de mesures
tributàries i administratives, en el punt 2 de la disposició
derogatòria, va derogar expressament  la disposició transitòria
tercera de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, mentre que,
mitjançant  la disposició  addicional segona s’establia de bell
nou, un altre termini de dos anys, comptadors des de l’entrada
en vigor de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, és a dir,  des del
dia 1 de gener de 2003,  amb l’objecte que els ajuntaments de
les Illes Balears modifiquessin els seus instruments de
planejament en l’esmentat sentit.

Malgrat aquest nou termini,  avui per avui, un gran nombre
d’ajuntaments no ha pogut completar el procés de modificació
d’instruments urbanístics abans esmentat, la qual cosa aconsella,
davant dels perjudicis que, tan per al desenvolupament necessari
dels municipis afectats, com per l’acurada protecció del
patrimoni històric del qual són posseïdors, s’atorgui un nou
termini amb l’objecte que els ajuntaments afectats puguin
completar ordinàriament, el procés de modificació dels seus
instruments de planejament general, amb la inclusió dels
catàlegs municipals de patrimoni històric respectius.

Article 1

S’introdueix una nova disposició transitòria tercera en el text
de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de
les Illes Balears, amb el text següent:

“Disposició transitòria tercera 
Redacció dels catàlegs municipals

1. Els ajuntaments de les Illes Balears que no disposin de
Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric, aprovat
definitivament, disposaran fins al dia 1 de gener de 2006, per
modificar els seus instruments de planejament general, amb la
finalitat d’incloure-hi el Catàleg de Protecció del Patrimoni
Històric.

2. En cas d’incomplir-se aquest termini, la formació del
Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric haurà de
tramitar-se conjuntament amb la primera modificació o revisió
de l’instrument  de plantejament general que es redacti.”

Disposició derogatòria única

1. Resten derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang
que s’oposin o contradiguin el que disposa aquesta llei.

2. Resta expressament derogada la disposició addicional segona
de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i
administratives, i disposicions que en concordin.

Disposició final

Aquesta llei vigirà des de l’endemà de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 23 de febrer del 2005.
El secretari primer:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2005, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 3591/05, relativa a tarifa
única per als viatges de l'IMSERSO, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
perquè, amb la finalitat de palAliar el greuge comparatiu que
suposa la doble insularitat, estableixi per a les Illes Balears una
única tarifa en els paquets de vacances de l'IMSERSO, de forma
que el cost d'aquests viatges sigui el mateix per atots els
pensionistes i majors de 65 anys, independentment de l'illa on
resideixin."
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A la seu del Parlament, 23 de febrer del 2005.
El secretari:
Guillem Camps i Coll.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer del 2005, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6835/04,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
normativa sobre educació infantil 0-3 anys.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació i Cultura, Francesc Fiol i Amengual.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Margalida Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, l'Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del
Grup Parlamentari Socialista i l'Hble. Sra. Anna López i Oleo,
del Grup Parlamentari Popular.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Eduard
Riudavets i Florit i l'Hble. Sr. Francesc Fiol i Amengual.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1500/05, de
l'Hble. Sra. Diputada  Maria Antònia Vadell i Ferrer, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la targeta
verda. (BOPIB 74 de 17 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1584/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Museu Arqueològic d'Eivissa. (BOPIB 74 de
17 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1585/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció de reserves de la
biosfera a Espanya. (BOPIB 74 de 17 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1577/05, de
l'Hble. Sra. Diputada  Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Consell Audiovisual de les Illes Balears.
(BOPIB 74 de 17 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1578/05, de
l'Hble. Sra. Diputada  Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a participació dels professionals dels mitjans
de comunicació en els òrgans de consulta de l'ens públic



2840 BOPIB núm. 77 - 4 de març del 2005

Radiotelevisió de les Illes Balears. (BOPIB 74 de 17 de febrer
del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1579/05, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a doblatge de pelAlícules al
català. (BOPIB 74 de 17 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1580/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nomenaments dels càrrecs
d'IB3. (BOPIB 74 de 17 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1586/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla esportiu 2005-2008.
(BOPIB 74 de 17 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Presidència i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1582/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reglament que desenvolupa la Llei de ports
d'interès general de l'Estat. (BOPIB 74 de 17 de febrer del
2005).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer del 2005, debaté la Pregunta RGE núm. 1583/05, de
l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construcció de dessaladores previstes al Pla
Hidrològic Nacional. (BOPIB 74 de 17 de febrer del 2005).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer del 2005, rebutjà la Moció RGE núm. 1420/05, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
esportiva..(BOPIB núm. 74 de 17 de febrer del 2005).
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La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el ple RGE núm. 1581/05 i 1587/05.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer del 2005, foren ajornades a causa de l'absència del
conseller que les havia de contestar, les preguntes de referència,
presentades pels diputats Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, i Hble. Sr.
Eduard Puche i Castillejo, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a sentència del Tribunal Superior de Justícia i a pactes
locals d'ocupació, respectivament, i publicades ambdues al
BOPIB núm. 74, de 17 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació directa i lectura única per al Projecte de llei

RGE núm. 1254/05, de reforma de la Llei 12/1998, de 21 de
desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de febrer del 2005, aprovà per assentiment la proposta de
tramitació directa i lectura única per al projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 73, d'11 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears,en sessió de dia 15 de febrer del 2005, s'aprovà
la Resolució relativa a l'Informe anual del Tribunal de
Comptes relatiu a l'any 2001.

Palma, a 25 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
 "El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut de

l'informe anual de la comunitat autònoma de l'any 2001 tramès
pel Tribunal de Comptes i insta el Govern de les Illes Balears a
atendre les recomanacions que s'hi contenen."

A la seu del Parlament, a 17 de febrer del 2005.
El secretari:
Diego M. Guasch i Díaz.
El president:
Vicent Tur i Torres.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer del 2005,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
8925/04, relativa a Congrés de l'Educació, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar el Congrés de l'Educació de les Illes Balears
a partir dels criteris següents:

1. Obertura d'una pàgina web específica on la ciutadania pugui
aportar els seus suggeriments i les seves propostes.

2. Dotació econòmica suficient per garantir la participació, el
debat i la difusió de les conclusions."

A la seu del Parlament, 22 de febrer del 2005.
La secretària:
Maria Anna López i Oleo.
El president:
Antoni Pastor i Cabrer.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer del
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2005, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  6021/04, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a
freqüències a IB3 (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2005, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 6500/04, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a telèfons mòbils (BOPIB núm. 58 de 22
d'octubre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 17 de febrer del 2005, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 8215/04, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a creació del Defensor del Menor. (BOPIB
núm. 65 de 3 de desembre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de febrer del 2005, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 8216/04, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ajudes del 50% de les despeses ocasionades
pels tràmits d'adopció i acollida de menors. (BOPIB núm. 65 de
3 de desembre del 2004).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer del 2005,
rebutjà els Apartats 1-7 de la Proposició no de llei RGE núm.
8925/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a Congrés de l'Educació.(BOPIB núm. 69 de 14 de
gener del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer del 2005,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 473/05, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa a política
d'educació: transport escolar. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener
del 2005).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Síndic Major, davant la Comissió

d'Hisenda i Pressuposts, sobre el projecte de reglament de
règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears (RGE núm. 7365/04).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de febrer del 2005, tengué lloc
la compareixença del Sr. Síndic Major qui, acompanyat dels dos
síndics i de la secretària general de la Sindicatura, informà sobre
el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,

davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre l'estratègia
balear contra el canvi climàtic (RGE núm. 515/05).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer del 2005, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient qui,
acompanyat del director general de Qualitat Ambiental i Litoral,
de la directora general pel Canvi Climàtic i del secretari general,
informà sobre el tema de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 2005.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de la Sra. Directora General de l'Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la
Comissió de control parlamentari sobre la televisió de les Illes
Balears, sobre el desenvolupament del projecte de posada en
marxa de l'ens públic RTVIB i sobre la situació de càrrecs
d'IB3 condemnats judicialment per participar en campanyes
difamatòries i de desprestigi amb la creació de notícies falses
(RGE núm. 8886/04 i 6866/04).

A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer
del 2005, tengué lloc la compareixença de la Sra Directora
General de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
qui, acompanyada la directora de Coordinació i Gestió, el
director adjunt i la directora de Relacions Institucionals,
informà sobre els temes de referència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Constitució de la Comissió de control parlamentari sobre la

Radiotelevisió de les Illes Balears i elecció de la Mesa.

Amb data de dia 8 de febrer del 2005, es procedí a la
constitució de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears i a l'elecció de la Mesa. En
conseqüència, quedà integrada de la manera següent:

Presidenta:
Hble. Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor (Grup

Parlamentari Popular).
Vicepresident:

Hble. Sr. Valentí Valenciano i López (Grup Parlamentari
Socialista).
Secretari:

Miquel Jerez i Juan (Grup Parlamentari Popular).

Membres

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sr. Joan Font i Rosselló
Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero
Hble. Sr. Josep Simó Gornés i Hachero
Hble. Sra. Maria Anna López i Oleo
Hble. Sr. Miquel Munar i Cardell
Hble. Sra. Maria Binimelis i Amengual
Hble. Sr. Francesc Molina i Fresneda

Pel Grup Parlamentari Socialista:
Hble. Sra. Pilar Costa i Serra
Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí
Hble. Sr. Fèlix Fernández i Terrés
Hble. Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista:
Hble. Sr. Pere Sampol i Mas

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds:
Hble. Sr. Miquel Ramon i Juan

Pel Grup Parlamentari Mixt:
Hble. Sr. Miquel Nadal i Buades

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 5991/04.
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 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer del
2005, la portaveu del Grup Parlamentari Socialista procedí a la
retirada de la proposició no de llei de referència, relativa a
modificació del Decret 45/2003, de 2 de maig, pel qual es
regulen els acolliments familiars i l'adopció, publicada al
BOPIB núm. 56, de 8 d'octubre del 2004 .

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1818/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6835/04,
relativa a normativa sobre educació infantil 0-3 anys. (Mesa de
2 de març del 2005).

Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari  PSM-
Entesa Nacionalista presenta, subsegüent a la InterpelAlació
RGE núm. 6835/04, relativa a normativa sobre educació infantil
0-3 anys, la moció següent.

1) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir, en qualsevol normativa al respecte, el
caràcter eminentment educatiu de l’educació infantil 0-3 anys.

2) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ajornar la tramitació de l’actual avantprojecte de
decret de regulació de l’educació preescolar fins a la publicació
de la normativa estatal sobre l’etapa.

3) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, en qualsevol normativa al respecte, que els centres
d’educació infantil acompleixin unes condicions, respecte als
espais, en cap cas inferiors al que assenyala el Reial Decret
1004/1991 de 14 de juny.

4) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a planificar polítiques d’actuació que tendeixin a
aconseguir que les ràtios dels grups d’educació infantil siguin:

- 6 alumnes als grups de 0-1 anys
- 11 alumnes als grups de 1-2 anys
- 15 alumnes als grups de 2-3 anys

5) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir, en qualsevol normativa al respecte,
l’exigència de titulació pels educadors infantils: magisteri o
formació professional.

6) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en la necessària tasca de conciliació de la vida
familiar i la vida laboral, es tengui en compte en primer lloc el
dret dels infants a rebre una educació de qualitat.

7) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fixar, en qualsevol normativa al respecte, un
horari màxim de permanència de l’alumne dins el centre
d’educació infantil que no excedeixi en cap cas les vuit hores.

8) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en qualsevol normativa al respecte de
l’educació infantil, s’estableixin mecanismes de compensació
de les desigualtats socials, econòmiques i culturals.

9) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir, mantenir i desenvolupar el “Pla
d’ordenació del Primer Cicle d’Educació Infantil”.

10) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir els ajuts econòmics als municipis per a
la creació de noves places públiques d’educació infantil 0-3
anys en una quantia superior als 2.404.048'42 €, previst per
l’anterior govern pel curs 2003-2004.

11) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir fórmules de participació efectiva
adreçades a ensenyament, pares i mares, de l’etapa educativa 0-
3 anys.

12) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir fórmules de coordinació pedagògica
entre els dos cicles de l’educació infantil.

13) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport econòmica al Pla 0-3 anys del
Consell Insular de Menorca.

Palma, a 23 de febrer del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1855/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a alumnes que participen en els programes d'educació
compensatòria. (Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1856/05, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a previsions de la Conselleria d'Educació en relació amb
magatzems. (Mesa de 2 de març del 2005).
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RGE núm. 1857/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a cost
per usuari de les residències. (Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1858/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a ajudes
a guarderies de corporacions locals. (Mesa de 2 de març del
2005).

RGE núm. 1859/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a ajudes
per a la construcció de centres d'estades diürnes. (Mesa de 2
de març del 2005).

RGE núm. 1860/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
incompliments de mesures al Pinaret i al Fusteret. (Mesa de 2
de març del 2005).

RGE núm. 1861/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
contractacions de la Fundació s'Estel. (Mesa de 2 de març del
2005).

RGE núm. 1862/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a cost
del Congrés de Família. (Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1863/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a partida
pressupostària de les devolucions anticipades del descompte
per a residents. (Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1864/05, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a deute
acumulat de les navilieres amb el Govern. (Mesa de 2 de març
del 2005).

RGE núm. 1873/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a llicència
urbanística de l'edifici dIB3. (Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1874/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llicència
urbanística de l'edifici dIB3 a Menorca. (Mesa de 2 de març
del 2005).

RGE núm. 1875/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llicència
urbanística de l'edifici dIB3 a Eivissa. (Mesa de 2 de març del
2005).

RGE núm. 1876/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de treball a IB3 a Mallorca. (Mesa de 2 de març del
2005).

RGE núm. 1877/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de treball a IB3 a Menorca. (Mesa de 2 de març del
2005).

RGE núm. 1878/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

contractes de treball a IB3 a Eivissa. (Mesa de 2 de març del
2005).

RGE núm. 1879/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de treball de la direcció territorial d'IB3 a Eivissa.
(Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1880/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes de treball de la direcció territorial d'IB3 a Menorca.
(Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1881/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director
territorial d'IB3 a Menorca. (Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1882/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director
territorial d'IB3 a Eivissa. (Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1883/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directora
general de Presidència. (Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1884/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subcontractació de persona d'IB3. (Mesa de 2 de març del
2005).

RGE núm. 1885/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions municipals l'any 2004 a Mallorca. (Mesa de 2 de
març del 2005).

RGE núm. 1886/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions municipals l'any 2004 a Menorca. (Mesa de 2 de
març del 2005).

RGE núm. 1887/05, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions municipals l'any 2004 a Eivissa i Formentera.
(Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1899/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversions de l'1% cultural. (Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1907/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversions de l'1% cultural del 2004. (Mesa de 2 de març del
2005).

RGE núm. 1908/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversions de l'1% cultural del 2003. (Mesa de 2 de març del
2005).

RGE núm. 1909/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversions de l'1% cultural del 2002. (Mesa de 2 de març del
2005).
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RGE núm. 1910/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversions de l'1% cultural del 2001. (Mesa de 2 de març del
2005).

RGE núm. 1911/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversions de l'1% cultural del 2000. (Mesa de 2 de març del
2005).

RGE núm. 1912/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a exercici del dret de tempteig i retracte durant el 2004. (Mesa
de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1913/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a exercici del dret de tempteig i retracte durant el 2003. (Mesa
de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1914/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a exercici del dret de tempteig i retracte durant el 2002. (Mesa
de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1915/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a exercici del dret de tempteig i retracte durant el 2001. (Mesa
de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1916/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a exercici del dret de tempteig i retracte durant el 2000. (Mesa
de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1917/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programes de foment del patrimoni històric durant el 2004.
(Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1918/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programes de foment del patrimoni històric durant el 2003.
(Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1919/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programes de foment del patrimoni històric durant el 2002.
(Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1920/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programes de foment del patrimoni històric durant el 2001.
(Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1921/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programes de foment del patrimoni històric durant el 2000.
(Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1922/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a actuacions en defensa del patrimoni històric durant el 2004.
(Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1923/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a actuacions en defensa del patrimoni històric durant el 2003.
(Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1924/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a actuacions en defensa del patrimoni històric durant el 2002.
(Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1925/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a despesa de contractació de tècnics de la xarxa de tècnics de
conservació del patrimoni històric. (Mesa de 2 de març del
2005).

RGE núm. 1926/05, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a plans especials de protecció prevists a l'article 20 de la Llei
16/1985, de patrimoni històric espanyol. (Mesa de 2 de març
del 2005).

RGE núm. 1953/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a programes dels centres d'atenció primària
d'educació sexual. (Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1955/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a composició de la Comissió
Interdepartamental per a la prevenció d'embarassos no
desitjats. (Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1956/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a estudi de perfil de risc de l'avortament,
responsables de la investigació. (Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1957/05, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a estudi de perfil de risc de l'avortament. (Mesa
de 2 de març del 2005).

Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En relació amb els programes d'educació compensatòria que
du a terme la Conselleria d'Educació:

1. Quants i quins són els centres escolars de les Illes Balears
que tenen en marxa programes d'educació compensatòria, amb
indicació de si són públics o concertats?

2. Quants d'alumnes participen en els diferents programes
d'educació compensatòria?

Palma, a 22 de febrer del 2005.
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La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines previsions té la Conselleria d'Educació per dotar-se
dels magatzems adients per guardar el material de les
excavacions arqueològiques?

Palma, a 22 de febrer del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin serà el cost per usuari de les residències que s'ubicaran
als municipis de Santanyí, Marratxí, Capdepera, Calvià,
Pollença, Palma, Bunyola, Santa Margalida i Manacor?

Palma, a 23 de febrer del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins augments s'han fet en les ajudes destinades a les
guarderies de corporacions locals? Detallau cada municipi.

Palma, a 23 de febrer del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines ajudes s'han concedit per part de la Conselleria de
Presidència per a la construcció i l'ampliació de centres
d'estades diürnes i habitatges tutelats, de titularitat municipi
adreçades a persones dependents? A quins municipis?

Palma, a 23 de febrer del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants d'incompliments de mesures s'han produït durant
l'any 2004 i fins avui per part de menors internats al Pinaret o al
Fusteret, en qualsevol `regim? Quins han estat aquests
incompliments?

Palma, a 23 de febrer del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes contractacions s'han fet per part de la Fundació
s'Estel per ocupar llocs de feina d'educadors durant l'any 2004
fins al dia d'avui? Quines titulacions s'han exigit?

Palma, a 23 de febrer del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quines partides es desglossa el cost del Congrés de
Família organitzat per la Direcció General de Menors i Família
de la Conselleria de Presidència?

Palma, a 23 de febrer del 2005.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quina partida pressupostària es carreguen les devolucions
anticipades del descompte per a residents en el transport aeri o
marítim (diferència del 33 al 38%)?

Palma, a 23 de febrer del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Deute acumulat amb l'administració del Govern de les Illes
Balears, de cadascuna de les navilieres que operen als ports
titularitat de la mateixa comunitat autònoma?

Palma, a 23 de febrer del 2005.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És cert que les obres d'ampliació de l'edifici d'IB3 a Calvià
han començat sense llicència urbanística?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És cert que les obres de reforma que ha d'albergar la seu
d'IB3 a Menorca han començat sense llicència urbanística?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És cert que les obres de reforma que ha d'albergar la seu
d'IB3 a Eivissa han començat sense llicència urbanística?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de contractes de treball ha realitzat IB3 a l'illa de
Mallorca? Especificau el nombre, la classe, la quantia, la
categoria, ...

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de contractes de treball ha realitzat IB3 a l'illa de
Menorca? Especificau el nombre, la classe, la quantia, la
categoria, ...

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de contractes de treball ha realitzat IB3 a l'illa
d'Eivissa? Especificau el nombre, la classe, la quantia, la
categoria, ...

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de contractes de treball ha signat la direcció
territorial d'IB3 a Eivissa? Especificau el nombre, la classe, la
quantia, la categoria i la identitat dels contractats.

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de contractes de treball ha signat la direcció
territorial d'IB3 a Menorca? Especificau el nombre, la classe, la
quantia, la categoria i la identitat dels contractats.

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Què vol dir la directora general d'IB3 quan afirma en seu
parlamentària que Agustín Sintes, director territorial a Menorca
d'IB3 "haurà d'assumir la seva errada" si es ratifica la seva
condemna per difamació?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Què vol dir la directora general d'IB3 quan afirma en seu
parlamentària que Sonia Escribano, directora territorial a
Eivissa d'IB3 "haurà d'assumir la seva errada" si es ratifica la
seva condemna per difamació?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com valora el Govern de les Illes Balears que la directora
general de Presidència sigui jutjada per espionatge polític?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com controlarà la Direcció General d'IB3 la subcontractació
de personal? Quines mesures pensa prendre per tutelar tota
l'ocupació a IB3?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat de doblers pagà realment el Govern de les
Illes Balears per inversions municipals l'any 2004, als
ajuntaments de Mallorca?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina quantitat de doblers pagà realment el Govern de les
Illes Balears per inversions municipals l'any 2004, als
ajuntaments de Menorca?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina quantitat de doblers pagà realment el Govern de les
Illes Balears per inversions municipals l'any 2004, als
ajuntaments d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb la Llei de patrimoni històric, a què es dedicarà
la inversió de l'1% cultural, detallant-ne per a cada acció
l'objectiu, la quantia i el lloc on s'aplicarà l'any 2005?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb la Llei de patrimoni històric, a què es dedicarà
la inversió de l'1% cultural del 2004, detallant-ne per a cada
acció l'objectiu, la quantia i el lloc on es va aplicar?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb la Llei de patrimoni històric, a què es dedicarà
la inversió de l'1% cultural del 2003, detallant-ne per a cada
acció l'objectiu, la quantia i el lloc on es va aplicar?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb la Llei de patrimoni històric, a què es dedicarà
la inversió de l'1% cultural del 2002, detallant-ne per a cada
acció l'objectiu, la quantia i el lloc on es va aplicar?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb la Llei de patrimoni històric, a què es dedicarà
la inversió de l'1% cultural del 2001, detallant-ne per a cada
acció l'objectiu, la quantia i el lloc on es va aplicar?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb la Llei de patrimoni històric, a què es dedicarà
la inversió de l'1% cultural del 2000, detallant-ne per a cada
acció l'objectiu, la quantia i el lloc on es va aplicar?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes vegades va exercir el Govern de les Illes Balears el
dret de tempteig i retracte sobre l'alienació de béns de patrimoni
històric durant el 2004, detallant-ne per a cadascuna el concepte,
el lloc i la quantia?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes vegades va exercir el Govern de les Illes Balears el
dret de tempteig i retracte sobre l'alienació de béns de patrimoni
històric durant el 2003, detallant-ne per a cadascuna el concepte,
el lloc i la quantia?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes vegades va exercir el Govern de les Illes Balears el
dret de tempteig i retracte sobre l'alienació de béns de patrimoni
històric durant el 2002, detallant-ne per a cadascuna el concepte,
el lloc i la quantia?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes vegades va exercir el Govern de les Illes Balears el
dret de tempteig i retracte sobre l'alienació de béns de patrimoni

històric durant el 2001, detallant-ne per a cadascuna el concepte,
el lloc i la quantia?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes vegades va exercir el Govern de les Illes Balears el
dret de tempteig i retracte sobre l'alienació de béns de patrimoni
històric durant el 2000, detallant-ne per a cadascuna el concepte,
el lloc i la quantia?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de programes o quantes actuacions de foment del
patrimoni històric ha dut a terme el Govern de les Illes Balears,
detallant-ne per a cada actuació el concepte, el lloc i la quantia
durant el 2004?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de programes o quantes actuacions de foment del
patrimoni històric ha dut a terme el Govern de les Illes Balears,
detallant-ne per a cada actuació el concepte, el lloc i la quantia
durant el 2003?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de programes o quantes actuacions de foment del
patrimoni històric ha dut a terme el Govern de les Illes Balears,
detallant-ne per a cada actuació el concepte, el lloc i la quantia
durant el 2002?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de programes o quantes actuacions de foment del
patrimoni històric ha dut a terme el Govern de les Illes Balears,
detallant-ne per a cada actuació el concepte, el lloc i la quantia
durant el 2001?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de programes o quantes actuacions de foment del
patrimoni històric ha dut a terme el Govern de les Illes Balears,
detallant-ne per a cada actuació el concepte, el lloc i la quantia
durant el 2000?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes actuacions en defensa del patrimoni històric ha dut
a terme el Govern de les Illes Balears durant el 2004, detallant-
ne per a cada actuació el concepte, el lloc i la quantia?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes actuacions en defensa del patrimoni històric ha dut
a terme el Govern de les Illes Balears durant el 2003, detallant-
ne per a cada actuació el concepte, el lloc i la quantia?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes actuacions en defensa del patrimoni històric ha dut
a terme el Govern de les Illes Balears durant el 2002, detallant-
ne per a cada actuació el concepte, el lloc i la quantia?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la despesa de contractació de tècnics, de la
xarxa de tècnics de conservació del patrimoni històric, des de
l'any 1993 fins al 2004, detallant-ne per any el  lloc on el tècnic
o tècnics estaven destinats i les despeses destinades?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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En quants i quins plans especials de protecció prevists a
l'article 20 de la Llei 16/1985, de patrimoni històric espanyol,
han participat membres de la xarxa de tècnics de patrimoni
històric, des de l'any 1993 fins al 2004?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins programes o quines actuacions concretes es duen a
terme des dels centres d'atenció primària per donar suport a
l'educació sexual en els centres docents?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la composició interdepartamental per a una millor
coordinació de les activitats dirigides a la prevenció
d'embarassos no desitjats?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines administracions i quins professionals contribueixen
a la realització d'aquest estudi del perfil de risc de les dones que
avorten?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan finalitzarà l'estudi del perfil de risc de les dones que
avorten?

Palma, a 24 de febrer del 2005.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1819/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a dotació econòmica dels centres
d'ensenyament públics, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1820/05, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a avaluació del coneixement de llengua
catalana, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports. (Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1865/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
opinions del periòdic Magisterio Español, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 de
març del 2005).

RGE núm. 1866/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reestructuració dels centres de menors, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2 de
març del 2005).

RGE núm. 1867/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal del pis de desinternament, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2 de
març del 2005).

RGE núm. 1868/05, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Rado i
Ferrando, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a menors
allotjats al pis de desinternament, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2 de
març del 2005).

RGE núm. 1869/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Josep
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Reglament (CE) núm. 261/2004 del Parlament Europeu i del
Consell d'11 de febrer del 2004, pel qual s'estableixen normes
comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris
(I), a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa
de 2 de març del 2005).
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RGE núm. 1870/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Josep
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Reglament (CE) núm. 261/2004 del Parlament Europeu i del
Consell d'11 de febrer del 2004, pel qual s'estableixen normes
comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris
(II), a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1871/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Josep
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
avanç del descompte del 5% en el transport aeri, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 2 de març
del 2005).

RGE núm. 1872/05, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Josep
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recàrrec per l'emissió dels bitllets d'avió, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 2 de març del 2005).

Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura.

Per quin motiu s'ha ajornat el pagament de la dotació
econòmica als centres d'ensenyament públic, corresponent al
primer quadrimestre del 2005?

Palma, a 23 de febrer del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura.

Quina valoració fa, el conseller, del procés d'avaluació del
coneixement de la llengua catalana?

Palma, a 23 de febrer del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Està d'acord el conseller d'Educació amb les opinions del
periòdic Magisterio Español que es distribueix gratuïtament a
les escoles?

Palma, a 23 de febrer del 2004.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria de
Presidència per dur endavant l'anunciada reestructuració dels
centres de menors?

Palma, a 23 de febrer del 2004.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Amb quin personal compta el pis de desinternament
inaugurat per la consellera de Presidència el passat mes de
novembre?

Palma, a 23 de febrer del 2004.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quants menors estan o han estat allotjats al pis de
desinternament inaugurat per la consellera de Presidència el
passat mes de novembre?

Palma, a 23 de febrer del 2004.
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La diputada:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quina valoració li mereixen a la consellera de Salut i
Consum les normes establertes al Reglament (CE) núm.
261/2004 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de febrer del
2004, pel qual s'estableixen normes comunes sobre
compensació i assistència als passatgers aeris en el cas de
denegació d'embarcament i de cancelAlació o gran retard dels
vols?

Palma, a 23 de febrer del 2004.
La diputada:
Maria Josep Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Pensa la consellera de Salut i Consum dur a terme algun
tiopus de campanya informativa dirigida als ciutadans de les
Illes Balears com a potencials usuaris del transport aeri, per tal
de donar-los a conèixer els drets que els reconeix la normativa
europea i els procediments per exigir-los en cas de produir-se
una vulneració d'aquests?

Palma, a 23 de febrer del 2004.
La diputada:
Maria Josep Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines actuacions pensa dur a terme la consellera de Salut
i Consum per reparar la vulneració dels drets dels usuaris del
transport aeri que han sofert alguns ciutadans de les Illes
Balears en solAlicitar el descompte del 5% per a residents?

Palma, a 23 de febrer del 2004.
La diputada:
Maria Josep Camps i Orfila.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Quines actuacions s'han dut a terme per part de la
Conselleria de Salut i Consum en relació amb els recàrrecs que
incrementen el preu final del bitllet d'avió que apliquen
diferents companyies aèries?

Palma, a 23 de febrer del 2004.
La diputada:
Maria Josep Camps i Orfila.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1775/05, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a debat sobre l'estat de les autonomies al Senat. (Mesa
de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1929/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a cessament del director general de
Política Lingüística. (Mesa de 2 de març del 2005).

Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Des de l’inici de l’actual legislatura, el president del Govern
de la nació ha vengut reiterant la seva postura favorable a la
reforma dels estatuts d’autonomia, especialment a Catalunya i
el del País Basc, i, en general, a la Constitució del 1978. Tot i
això, aquesta manifestació de principis manca de la mínima
concreció necessària per poder saber quina és la veritable
orientació de la política autonòmica del Govern de la nació; i,
ben al contrari, la vaguetat i fins i tot les contradiccions de les
manifestacions públiques del president del Govern i de diferents
ministres, no han fet més que generar un clima d’incertesa i
preocupació.

Així mateix, determinades decisions del Govern de la nació
com ara la derogació parcial del Pla Hidrològic Nacional, el
tracte preferent d’algunes llengües cooficials de l’Estat en
perjudici d’altres o el suport d’iniciatives que suposen una
amenaça contra l’estabilitat i integritat del conjunt del nostre
patrimoni històric i cultural, han contribuït a generar un clima
de tensió autonòmica sense precedents.
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Aquesta tensió s’ha vist incrementada després de la recent
aprovació pel Parlament basc d’una proposta de reforma del seu
Estatut d’Autonomia clarament contrari a la lletra i esperit del
model d’organització territorial de la nostra Constitució. Per
altra banda, en el transcurs del debat en el que el Congrés dels
Diputats rebutja la presa en consideració de l’esmentada
proposta de reforma, el president del Govern anuncià, encara
que sense cap altre concreció, “el comienzo de un nuevo
proyecto para Euskadi y para el conjunto de España” i
manifesta que “nadie debe tener ningún complejo porque unos
ejerzan autonomía y otros una soberanía limitatda”, tot això no
ha fet, si més no, agreujar el clima de desconcert i confusió
imperant a la política autonòmica del Govern de la nació.

Davant aquesta situació, resulta ineludible la celebració del
debat sobre l’estat de les autonomies en el si de la Comissió
General de les Comunitats Autònomes del Senat, debat que ha
de servir perquè els governs autonòmics i les forces polítiques
manifestin les seves respectives posicions, i el Govern de la
nació aclareixi i concreti el sentit de la seva política
autonòmica. Per altra banda, a l’oportunitat del moment s’hi
suma la convocatòria de les eleccions autonòmiques al
Parlament basc, per la qual cosa és imprescindible que el debat
sobre l’estat de les autonomies es dugui a terme abans del
proper mes d’abril, amb la finalitat de no interferir en el procés
electoral.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu criteri
favorable a la celebració immediata, abans del proper mes
d’abril de 2005, del debat sobre l’estat de les autonomies, a la
Comissió General de Comunitats Autònomes del Senat.

En conseqüència, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a:

• Transmetre al Govern de la nació la urgent necessitat de què
remeti al Senat una comunicació amb la seva valoració de la
situació actual i perspectives del nostre model d’Estat
autonòmic, que serveixi com a base per a la celebració de
l’esmentat debat.

• SolAlicitar a la presidència del Senat la convocatòria, en el
termini abans assenyalat, de la Comissió General de
Comunitats Autònomes del Senat a fi d’efectuar un balanç
de la situació de l’Estat de les Autonomies.

Palma, a 22 de febrer del 2005.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El passat 24 de febrer es publicava al BOIB una resolució
del director general de Política Lingüística per la qual es

desconvocaven les proves per a l’obtenció dels certificats
oficials de coneixement de llengua catalana. Aquesta resolució
seguia en el temps a l’ajornament de la publicació dels resultats
de les proves del mes de gener.

Atès, que aquestes són dues proves més de la incompetència
en què està desenvolupant la seva funció el director general de
Política Lingüística, i atès així mateix l’actitud d’enfrontament
amb entitats i colAlectius que ha estat la tònica general de la seva
funció.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
presenta la següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cessar immediatament el Sr. Miquel Melià Caules
com a director general de Política Lingüística.

Palma, a 25 de febrer del 2005.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1840/05, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a servei de suport lingüístic, amb solAlicitud de
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 2 de març del 2005).

RGE núm. 1841/05, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a elaboració d'un pla estratègic per implantar
software lliure a les institucions de la comunitat, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 2 de març del 2005).

Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

La Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears
recorda en la seva exposició de motius que, d’acord amb
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la comunitat
autònoma “ha de dur a terme les accions pertinents d’ordre
institucional per tal que el català, com a vehicle d’expressió,
modern, plurifuncional, clar, flexible i autònom, i com a
principal símbol de la nostra identitat com a poble, torni a ser
l’element cohesionador del geni illenc i ocupi el lloc que li
correspon en qualitat de llengua pròpia de les Illes Balears.
Per això ha de ser en els diversos àmbits d’ús oficial de
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l’administració, dels mitjans de comunicació de masses, de
l’escola i de la vida social en general”.

Igualment, considera que les institucions i els organismes
públics tenen una especial responsabilitat en promoure el seu ús
i assegurar-ne la correcta utilització per part de les persones que
el composen.

El procés de normalització lingüística ja iniciat en la nostra
comunitat autònoma, segueix exigint mesures que assegurin el
més ample ús social de la llengua catalana alhora que la seva
adient utilització.

En aquest sentit, les persones que treballen en les
institucions pròpies de la comunitat autònoma -de la mateixa
manera que el conjunt de la societat de les Illes Balears-
precisen dels instruments necessaris que els permetin la correcta
utilització de la llengua i la contribució al seu ple
desenvolupament.

D’aquesta manera, els representants polítics balears i el
conjunt de persones que treballen en les institucions
autonòmiques, podran fer el paper que els hi pertoca com a
capdavanters en el compromís d’assegurar el seu més ample ús
social.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar a aquelles institucions d’autogovern que no
disposin d’ell, d’un servei de suport lingüístic que acompleixi,
almenys, amb dos objectius:

a) Impulsar les estratègies adients per promoure l’ús correcte
de la llengua catalana en el si de les institucions d’autogovern.

b) Oferir recursos d’assessoria i formació al personal
d’aquestes institucions, per tal que puguin millorar el seu nivell
de formació.

Palma, a 23 de febrer del 2005.
La diputada:
Rosa Maria Alberdi i Castell.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

El software lliure no és un moviment nou, a mitjans dels
anys 80 es comencen a crear organitzacions per donar suport a
la creació, estudi i distribució d’aquest tipus de software, però
és en aquests moments quan està experimentant un gran
creixement a nivell mundial i les administracions públiques
estan començant a seguir aquesta tendència amb la incorporació
de sistemes operatius que regeixen pel codi obert.

La definició de software lliure, és aquell que pot ser
distribuït, utilitzat, copiat amb o sense modificacions. Aquesta
distribució pot ser gratuïta o amb càrrec, però els codis font
sempre han d’estar disponibles.

Els avantatges d’aquest sistema operatiu se concreten en les
anomenades quatre llibertats:

1. Llibertat d’ús. Qui rep el programa pot usar-lo com millor
li sembli, per a qualsevol activitat, a qualsevol moment, en
qualsevol ordinador, a qualsevol lloc.

2. Llibertat d’estudi. Qui disposa del programa pot estudiar-
lo i analitzar-lo, amb tot el detall segons ho consideri.

3. Llibertat de modificació. Se pot modificar, adaptant-lo a
les seves necessitats, personalitzant-lo, millorant-lo, ampliant-
lo, canviant la seva funcionalitat, corregint errades.

4. Llibertat de distribució. Pot redistribuir-lo a qui consideri
oportú. Aquesta capacitat permet reduir de forma notable els
costos econòmics per al productor.

Les característiques del software lliure i les possibilitats que
ofereix són conseqüència de les llibertats descrites, pel que es
converteix en una oportunitat per a les administracions que
aposten per un sistema segur i configurat a les necessitats
pròpies de cada una de les seleccions que la formen.

Els avantatges de la incorporació d’un sistema operatiu
lliure i obert a les administracions es concreten en:

A Aprofitament més adequat dels recursos. Moltes
aplicacions utilitzades o promogudes per les administracions
públiques són utilitzades per molts d’altres sectors de la
societat.

A Foment de la indústria local. Un dels majors avantatges del
software lliure és la possibilitat del desenvolupament industrial
local del software. Les empreses locals poden competir
proporcionant serveis a l’administració, afavorint a les
indústries locals que coneguin les necessitats del client i la
proximitat geogràfica.

A Independència del proveïdor. L’administració no pot, ni ha
d’elegir contractar a un subministrador donat, com passa amb el
software propietari, pel que el lliure permet que qualsevol
empresa interessada pugui proporcionar-lo i també qualsevol
tipus de servei sobre aquest.

A Adaptació a les necessitats exactes. Les peculiaritats de
l’administració fan que aquest sigui un factor clau per a l’èxit de
la implantació d’un sistema informàtic, en el cas del software
lliure, l’adaptació pot fer-se amb major facilitat.

A Escrutini públic de seguretat. Per a una administració
pública poder garantir que els seus sistemes informàtics fan
només el que està previst que facin és un requisit fonamental,
aquest aspecte queda resolt amb l’aplicació d’un sistema
operatiu lliure.

A Disponibilitat a llarg termini. Moltes dades que manegen
les administracions i els programes que serveixen per calcular-
les han d’estar disponibles en varis anys, és molt difícil
assegurar que un programa propietari sigui disponible quan hagi
passat un llarg període de temps, pel contrari el software lliure
l’aplicació està disponible, amb seguretat, perquè qualsevol la
porti i la deixi funcionant segons les necessitats de
l’administració.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei:
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què elabori, en el termini màxim de sis mesos, un
Pla estratègic amb l’objectiu d’implantar un sistema operatiu
lliure en totes les institucions de la comunitat.

2.  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a què presenti el Pla al Parlament per ser conegut
i debatut.

Palma, a 23 de febrer del 2005.
La diputada:
Patrícia Abascal i Jiménez.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3246/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Ramon i Juan, relativa a criteris sobre finques
públiques i privades al PORN de Cala d'Hort. (BOPIB núm.
43, de 28 de maig del 2004).

Els nous límits del PORN de Cala d'Hort no s'han establert
en funció de la titularitat del terreny, sinó que s'han diferenciat
les zones d'un valor ambiental com són els illots i les zones
costeres.

Com ja sap, la Llei per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO) estableix els mecanismes
necessaris perquè es pugui fer una protecció del nostre
patrimoni natural en funció dels seus valors, no en funció de la
titularitat del territori afectat.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3372/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a zona
humida de ses Fontanelles. (BOPIB núm. 43, de 28 de maig del
2004).

La zona de ses Fontanelles, ubicada al terme municipal de
Palma, no apareix pròpiament inclosa dins de l'inventari que
figura a l'article 63 del Pla Hidrològic de les Illes Balears.
Aquest article sí contempla l'antic Pla de Sant Jordi.

Així mateix i amb caràcter previ es vol fer constar que la
Conselleria de Medi Ambient no ha aprovat cap decret de zones
humides.

En aplicació del Reial Decret estatal núm. 378/01, la
Conselleria de Medi Ambient ha de preparar dins l'any 2005 un
inventari de zones humides com a primer pas per a conèixer
millor l'estat de les zones que apareguin al dit inventari i a partir
d'aquest diagnòstic fixar les mesures més adients per frenar la
degradació i si és possible en cada cas proposar la seva
recuperació.

En el cas d'aquesta zona no es pot ignorar l'existència del
planejament urbanístic vigent, que contempla la conversió en
espai lliure públic de la pràctica totalitat d'aquests terrenys. Així
i tot, la Comissió Balear de Medi Ambient va aprovar el pla
parcial de ses Fontanelles i va imposar una sèrie de mesures
correctores i condicionants per tal d'assegurar la conservació
dels valors d'aquest indret i particularment d'un endemisme
(Limonium barceloi) que té el seu hàbitat en aquest paratge.

Per tot això la Conselelria de Medi Ambient vetllarà per tal
que totes les administracions públiques vigilin la correcta
aplicació d'aquestes mesures correctores.

Palma, 13 de gener del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5617/04 i ala Pregunta amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm.
6368/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, relatives a imatges dels nous vehicles de la policia local
i nou model de cotxe de la policia local. (BOPIB núm. 54, de
24 de setembre i núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

L'Ordre del conseller d'Interior d'11 de gener del 2005, per
la qual es regulen les condicions d'uniformitat de les policies
locals de les Illes Balears, on entre d'altres qüestions es regula
la imatge dels vehicles de la policia local, fou tractada a la
Comissió de Coordinació de Policies Locals de dia 23 de
setembre del 2004, redactada a la Comissió Tècnica Assessora
en les sessions dels dies 1 i 6 d'octubre del 2004.

Així mateix, l'esborrany d'aquesta ordre fou tramesa a tots
els ajuntaments de la comunitat autònoma de les Illes Balears
mitjançant escrit del director general d'Interior de 9 de setembre
del 2004.

Marratxí, 3 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 6065/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a modificació de
la Llei d'arrendaments. (BOPIB núm. 56 de 8 d'octubre del
2004).

La modificació de la Llei d'arrendaments urbans és
competència de les Corts Generals.

Palma, 3 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 6358/04 a 6361/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
declaracions atribuïdes al conseller de Turisme, a sanció de
200 milions d'euros, a informació sobre la sanció de 200
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milions d'euros i a disculpes públiques per la sanció de 200
milions d'euros. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

Les declaracions a què fan referència les preguntes es van
fer com a portaveu del Govern. No obstant això, s'informa que
l'assumpte objecte de les preguntes va ser àmpliament tractat a
la compareixença núm. 3216/04 del conseller d'Interior davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals en reunió de
29 de setembre del 2004 i en resposta a la pregunta oral núm.
3209/04, tramitada davant el Ple del Parlament en sessió de 25
de maig del 2004.

Palma, 2 de gener del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6371/04 i de 6380/04 a 6382/04,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a declaracions del conseller d'Interior, a carta del
ministre Ángel Acebes, a invenció de la carta del ministre
Ángel Acebes i a afirmacions del conseller d'Interior a El
Mundo. (BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004).

Totes les qüestions que es plantegen a les preguntes
parlamentàries de referència ja foren tractades a la
compareixença RGEP 3216/04 davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals que tingué lloc dia 22 de setembre del
2004, i així mateix a la pregunta oral RGEP 3209/04, que figura
al Diari de Sessions del Ple del Parlament de 25 de maig del
2004, a les quals ens remetem expressament.

Marratxí, 2 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6383/04, 6384/05, 6398/04, 6400/04 i
7125/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, relatives a camisetes de "Nunca Mais", a manipulació
de la factura de Galícia, a compra de bitllets, a factures
tornades i a documentació de les serigrafies de Galícia.
(BOPIB núm. 57 de 15 d'octubre del 2004 i núm. 62, de 12 de
novembre del 2004).

Totes les qüestions plantejades a les preguntes de referència
foren objecte de resposta mitjançant la compareixença 3633/04,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
publicada al Diari de Sessions de 20 d'octubre del 2004, i es
troben així mateix analitzades a l'informe emès per la Inspecció
General de Serveis de 15 de setembre del 2004, que fou facilitat
als membres de dita comissió, entre d'altres a l'Hble. Sr. Antoni
Josep Diéguez i Seguí, als quals ens remetem expressament.

Marratxí, 21 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 6524/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme García i Querol, relativa a municipis
associats a cada associació de municipis. (BOPIB núm. 58 de
22 d'octubre del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per la Direcció
General d'Interior, la relació dels municipis associats a
cadascuna de les associacions és la següent:

FELIB

Mallorca: Alaró, Alcúdia, Algaida, Ariany, Artà, Banyalbufar,
Binissalem, Bunyola. Búger, Calvià, Campanet, Capdepera,
Consell, Costitx, Esporles, Felanitx, Fornalutx, Lloseta, Llubí,
Manacor, Maria de la Salut, Marratxí, Petra, Porreres,
Puigpunyent, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Santa
Eugènia, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, Sencelles, Ses
Salines, Sineu, Son Servera, Sóller i Vilafranca.

Menorca: Alaior, Ciutadella, es Castell, es Mercadal, es
Migjorn Gran, Ferreries, Maó i Sant Lluís.

Eivissa i Formentera: Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant
Joan de Labritja i Formentera.

AMIB

Mallorca: Andratx, Campos, Deià, Escorca, Esporles,
Estellencs, Inca, Lloret, Llucmajor, Mancor de la Vall, Maria de
la Salut, Montuïri, Palma, sa Pobla, Santa Margalida, Santanyí,
Selva, Sencelles, Son Servera i Valldemossa.

Eivissa i Formentera: Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulàlia
des Riu.

Marratxí, 2 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 6701/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a recursos a
ordres i decrets en matèria de personal i normalització
lingüística. (BOPIB núm. 60 de 19 d'octubre del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades pel Servei de
Règim Jurídic de la Direcció General de Funció Pública, s'han
interposat tres recursos contenciosos administratius contra el
Decxret 162/2003, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el
Reglament que regula l'exigència de coneixements de llengua
catalana en els procediments selectius d'accés a la funció
pública i per a l'ocupació de llocs de feina que es convoquin en
l'àmbit de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i tres recursos contenciosos administratius contra el
Decret 176/2003, de 31 d'octubre del 2003, de reforma del
Decret 162/2003, de 5 de setembre.

Marratxí, 24 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.
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Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7104/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a canvi d'ubicació
del Servei de joc. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del
2004).

Aquesta pregunta fou contestada mitjançant resposta a la
pregunta parlamentària RGEP núm. 4963/04, a la qual ens
remetem expressament.

Marratxí, 21 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 7109/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a condicions dels
alumnes del curs de policia turística. (BOPIB núm. 62 de 12 de
novembre del 2004).

Tots els que realitzen cursos que s'organitzen des de l'Escola
Balear d'Administració Pública reuneixen els requisits establerts
a les corresponents bases.

Marratxí, 18 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 7111/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a doblers de les
serigrafies. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del 2004).

Aquesta qüestió ja fou tractada al Ple del Parlament de dia
25 de maig del 2004 (RGEP núm. 3208/04) i a la
compareixença 3633/04 a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de 20 d'octubre del 2004.

En tot cas, aquest conseller d'Interior el que va afirmar al
Parlament i aquí ratifica és el seu total desconeixement dels fets
que s'esmenten a aquesta pregunta parlamentària en el moment
de produir-se aquests.

Marratxí, 7 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 7120/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a sopar de Nadal.
(BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del 2004).

Al gabinet de la Conselleria d'Interior.

Marratxí, 21 de gener del 2005.

El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 7121/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a personal de la
Conselleria d'Interior. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre del
2004).

D'acord amb les informacions facilitades pel Servei de
Registre de Personal de la Conselleria d'Interior, a dia 5 de
novembre del 2004 el nombre de funcionaris de carrera de la
Conselleria d'Interior era de 111; el de funcionaris interins, de
17; el de personal laboral, de 72 i el d'alts càrrecs, de 5.

Marratxí, 24 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7123/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a banys a les noves
instalAlacions de l'EBAP. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre
del 2004).

Quatre anys a la segona planta i dos a la tercera.

Marratxí, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7127/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a cursos per a
policies locals i voluntaris de protecció civil. (BOPIB núm. 62
de 12 de novembre del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per l'Escola Balear
d'Administració Pública, a l'illa de Formentera s'ha realitzat un
curs bàsic de voluntaris de Protecció civil.

Marratxí, 13 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 7129/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a colAlaboració
amb la UIB per a les oposicions. (BOPIB núm. 62 de 12 de
novembre del 2004).

No és cert que hagi finalitzat la colAlaboració amb la
Universitat de les Illes Balears, ja que les proves de les
oposicions es duen a terme, a l'illa de Mallorca, a les seves
dependències.
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Marratxí, 21 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 7133/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a contractes
superiors a 30.000 euros. (BOPIB núm. 62 de 12 de novembre
del 2004).

D'acord amb les informacions facilitades per la Unitat de
Gestió Econòmica de la Conselleria d'Interior, els contractes
adjudicats en aquest període han estat els següents:

- Neteja de les dependències de la Conselleria d'Interior.
- Adquisició de mobiliari i béns d'oficina.
- Implantació d'un sistema d'ensenyament de català a distància.
-  Connexió a la xarxa IBERCOM per a l'EBAP.
- Avaluacions inicials de risc laborals.
- Subministrament d'aparells mèdics per al servei de prevenció
de riscs laborals.
- Subministrament de vehicles per a la policia local.

Marratxí, 21 de gener del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 7275/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reclamació
prèvia contra adjudicació del servei portador de senyals
audiovisuals. (BOPIB núm. 63 de 19 de novembre del 2004).

Amb data 28 de juny del 2004, la directora general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears va resoldre
desestimar la reclamació administrativa prèvia a l'exercici de
l'acció en la vida judicial civil.

Palma, 10 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut. 

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 7275/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a recurs
contenciós administratiu contra adjudicació del servei
portador de senyals audiovisuals. (BOPIB núm. 63 de 19 de
novembre del 2004).

El recurs contenciós administratiu 69/2004 està en fase de
proposició de prova.

Palma, 10 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut. 

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 7276/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a acció judicial
contra adjudicació del servei portador de senyals audiovisuals.
(BOPIB núm. 63 de 19 de novembre del 2004).

L'ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears no ha rebut
cap notificació judicial d'aquesta jurisdicció i no es té
constància, fins al dia d'avui, de la interposició de l'esmentada
acció civil.

Palma, 10 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut. 

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 7278/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a recurs de
reposició contra adjudicació del servei portador de senyals
audiovisuals. (BOPIB núm. 63 de 19 de novembre del 2004).

Amb data 18 d'octubre del 2004, va ser notificada a l'ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears la resolució de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa en què es resolia
íntegrament el recurs especial en matèria de contractació.

Palma, 10 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut. 

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 7497/04 i 7498/04, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí,
relatives a transferència al Consell d'Eivissa per a finançament
sanitari i transferència al Consell d'Eivissa per a indústria,
modal i artesania. (BOPIB núm. 64, de 26 de novembre del
2004).

Vos comunic que per poder contestar cal que ens
identifiqueu la partida pressupostària d'aquests pagaments.
Malgrat no tenir aquesta dada i consultades les obligacions
reconegudes de capítol 4 per a l'exercici del 2004 a favor del
Consell Insular d'Eivissa, no n'hi figura cap per l'import total
que es demana en les preguntes esmentades.

Palma, 2 de febrer del 2005.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 8372/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a cursos de
formació professional del sector audiovisual. (BOPIB núm. 65,
de 3 de desembre del 2004).

La realització futura dels cursos a Menorca i Eivissa no es
descarta en absolut, sempre considerant que s'han de respectar
els límits quant a nombre mínim d'alumnes que estableix la
normativa autonòmica.
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Palma, 14 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut. 

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 8377/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a dia del
municipalisme. (BOPIB núm. 65, de 3 de desembre del 2004).

Dia 19 d'abril del 1975 fou la data en què es varen constituir
els primers ajuntaments democràtics, i el 19 d'abril de l'any
2004 va fer 25 anys d'quest esdeveniment.

Així, el 19 d'abril del 2005 és una data significativa per
finalitzar els actes commemoratius del 25è aniversari dels
ajuntaments democràtics i instituir dia 19 d'abril com a dia del
municipalisme.

Marratxí, 3 de febrer del 2005.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 8384/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
pressupost executat per a l'inici de l'Escola d'Hostaleria de
Menorca. (BOPIB núm. 65 de 3 de desembre del 2004).

A l'exercici pressupostari de l'any 2004 s'establí una partida
pressupostària de 60.000 euros de capítol 7 per a despeses
d'inversió de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, i a la
memòria del pressupost es contemplà, entre distints tipus
d'inversions, la creació d'extensions de l'Escola, entre d'altres
illes, a la de Menorca. L'any 2004 no es realitzà cap actuació al
respecte, per la qual cosa als pressuposts de la Conselleria de
Turisme de l'any 2005 s'ha previst, dins les seves partides
pressupostàries de capítol 6, reservar una quantia de 60.000
euros per iniciar l'extensió de l'Escola de Menorca.

Palma, 25 de gener del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 8786/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a
quantitat econòmica anual aportada per l'Estat en matèria
turística. (BOPIB núm. 67 de 28 de desembre del 2004).

La Conselleria de Turisme, com a competent en matèria de
turisme, no ha rebut cap quantitat de l'Estat en aquesta matèria,
tot això sense perjudici de les aportacions de l'Estat mitjançant
convenis, consorcis i altres instruments de colAlaboració.

Palma, 11 de gener del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 8878/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions
davant la construcció dins una ANEI. (BOPIB núm. 69 de 14
de gener del 2005).

La figura ANEI té un caire urbanístic per la qual cosa la
Conselleria de Medi Ambient no té competència, a no ser en el
cas que afecti una figura de protecció segons la Llei 4/89, o que
es trobi inclosa dins la proposta de lloc d'interès comunitari
(LIC) o de zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA). A
més, sense dades més concretes sobre la ubicació del xalet, no
és possible concretar si es troba o no ubicada dins d'alguna de
les figures de la Xarxa Natura 2000.

Palma, 13 de febrer del 2005.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 8948/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a adjudicació de
l'explotació publicitària a Recoletos. (BOPIB núm. 69 de 14 de
gener del 2005).

Com recollien les bases rectores de la contractació del
servei, els criteris objectius d'adjudicació han estat:

• Objectiu comercial de l'interessat.
• Comissió que es rebrà per la prestació del servei

esmentat com a percentatge sobre la facturació neta de
les societats.

• Experiència acreditada en captació publicitària de ràdio
i televisió.

• Eficàcia i viabilitat del Pla de màrqueting proposat, en
funció de la inversió que s'hi destina i a la previsible
eficàcia de les accions proposades.

• Estructura i organització empresarial que tengui o que
proposi l'interessat per operar.

• Descripció de la implantació territorial a espanya, amb
indicació de les delegacions territorials.

• Presentació de millores addicionals a les proposades a
les bases.

Palma, 10 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 8950/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a criteris
d'adjudicació de gestió dels informatius de la ràdio i televisió
autonòmiques. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

Com recollien les bases rectores de la contractació del
servei, els criteris objectius d'adjudicació han estat:

• L'experiència professional prèvia en el sector
audiovisual de les Illes Balears de l'interessat i els seus



BOPIB núm. 77 - 4 de març del 2005 2863

socis o accionistes i el seu coneixement de la realitat
social i econòmica d'aquesta comunitat autònoma.

• La implantació i la cobertura territorial que ofereix
l'interessat a les Illes Balears.

• L'estructura i l'organització empresarial que té
l'interessat a les Illes Balears.

• Els equips i els mitjans tècnics proposats per l'interessat
per prestar els serveis objecte de contractació.

• L'oferta econòmica proposada per l'interessat.
• La solvència econòmica i financera de l'interessat i dels

seus socis o accionistes.

Palma, 10 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
M. Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 8953/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a nou termini per
presentar propostes a la concessió de llicències digitals de TV.
(BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

El títol de la pregunta no es correspon amb la seva
formulació i el seu contingut.

Palma, 3 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 8959/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, relativa a relació dels
hotels que han estat distingits com a "productes estrelles".
(BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

La data en la qual es varen atorgar els primers certificats
dels hotels mereixedors del distintiu Producte Estrella és el 15
de desembre del 2004. S'adjunta la relació dels establiments que
tenen certificat.

Palma, 14 de gener del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

La relació a què fa referència la resposta queda dipositada
al Registre General de l'Oficialia Major del Parlament, a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 104/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a despeses de publicitat.
(BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

AI)
A la Pregunta RGE núm. 110/05, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a subvencions
atorgades a televisions locals. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener
del 2005).

Les aportacions fetes durant l'any 2003 a totes les televisions
locals de les Illes Balears van ser de 3.411.430,89 euros, dels
quals 2.999.418,24 van ser en concepte de subvenció i la resta
per altres conceptes. I les aportacions corresponents al 2004 van
ser de 3.633.052,93 euros, dels quals van correspondre a
subvencions 3.401.940,00 euros, sent la resta per altres
conceptes.

Palma, 10 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 157/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a malestar del
Govern per la intensificació de controls per part de l'Agència
Tributària. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

Atès que a la formulació de la pregunta no s'identifica el
membre o l'òrgan del Govern que, suposadament, va manifestar
alguna cosa sobre l'assumpte, ni per quins mitjans ho va fer,
resulta difícil donar una resposta precisa a la qüestió plantejada.

Palma, 3 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 158/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a classes particulars
d'un alt càrrec. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

No és cert.

Palma, 3 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 160/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a regidors i/o batlles
del PP que assessoren el Govern. (BOPIB núm. 69 de 14 de
gener del 2005).

Ningú no assessora el Govern de les Illes Balears per la seva
condició de batlle o regidor.

Palma, 3 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
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AM)
A les Preguntes RGE núm. 161/05 i 162/05, presentada per

l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
transferències als consells insulars i exclusió de la gestió en el
treball i habitatge en cas de transferència als consells insulars.
(BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

En aquests moments s'estan realitzant els estudis i treballs
previs per tal d'elaborar una proposta de transferència, per la
qual cosa resulta difícil establir amb precisió les matèries que
inclourà.

Palma, 3 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 163/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a manifestacions del
SPIB sobre IB3. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

De cap manera no hi està d'acord. El model d'IB3 conjuga
el foment de la contractació al sector a càrrec de les empreses de
Balears (el contracte d'informatius, per exemple, implica la
contractació de més o menys 200 professionals), amb l'agilitat
estructural i el control de la despesa pública, que facilita el
dimensionament adequat de l'organització a cada moment.

La qualitat de la informació, per altre costat, es manté
garantida i tutelada per la cadena pública.

Palma, 10 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 164/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a contractació de
Carlos Dávila a IB3. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del
2005).

La pregunta sembla mostrar el desconeixement que el Sr.
Dávila colAlabora a l'actualitat en altres programes i cadenes de
ràdio i televisió gràcies a la seva professionalitat i experiència.
A l'igual que a la resta dels mitjans de comunicació, on el Sr.
Dávila colAlabora, incloent-hi TVE en el seu moment, aquesta
i no altra és la raó per la qual cosa IB3 valora la seva
colAlaboració a la nova cadena.

Per si no es coneix, s'adjunta currículum resumit de la
trajectòria del Sr. Dávila, en el qual hi  ha motius suficients
perquè IB3 el contracti.

Per altre costat, no és una pràctica habitual de la cadena
contractar professionals per "serveis prestats", sinó per la seva
professionalitat i vàlua, com tampoc no ho és prendre
represàlies contra cap professional per la seva ideologia o
trajectòria professional.

Palma, 10 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:

Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 165/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a abusos als
consumidors en l'adaptació d'antenes. (BOPIB núm. 69 de 14
de gener del 2005).

A més de la informació que apareix en els mitjans de
comunicació sobre el procés i les despeses orientatives de les
adaptacions que, si n'és el cas, seran necessàries a les antenes de
TV, l'EPRTVIB manté contactes i colAlaboracions amb
l'Associació Balear (ABITEL) i, en concret, amb l'Associació
d'Empresaris d'Instal Alacions Elèctriques i  de
Telecomunicacions de Mallorca (ASINEM), a fi de facultar,
vehicular i controlar el procés per a una major garantia de
l'administració i dels usuaris.

Palma, 10 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 166/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a pelAlícules per a la
inauguració d'IB3. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

Com el Sr. Diputat podrà entendre:

1. El Govern no pensa en cap pelAlícula, aquesta feina és
competència de TVIB.

2. L'EPRTVIB desitja mantenir els títols que té en ment en
el terreny de la discreció, per raons òbvies de caràcter
comercial.

Palma, 10 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 167/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a manifestacions
sindicals sobre concertació social. (BOPIB núm. 69 de 14 de
gener del 2005).

Agrairia al senyor diputat que formula la pregunta que ens
traslladi les manifestacions sindicals darreres a les quals es fa
referència en la seva pregunta amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 167/05, per poder donar-li resposta.

Palma, 8 de febrer del 2005.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
AS)
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A la Pregunta RGE núm. 170/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a sinopsi del
"culebrón" d'IB3. (BOPIB núm. 69 de 14 de gener del 2005).

El Govern no disposa d'aquesta sinopsi que, en qualsevol
cas, estarà en poder de la direcció de TVIB.

L'esmentada direcció informa, no obstant això, de la garantia
d'adequació dels seus continguts i guions a la nostra realitat
social, criteri que s'haurà de conjugar amb la captació i el
manteniment, al llarg del temps, de l'interès de l'audiència.

Palma, 10 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 249/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a proposta
concreta per a la campanya d'inspeccions als habitatges de
vacances. (BOPIB núm. 71 de 28 de gener del 2005).

El Servei d'Inspecció de la Conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears fa un seguiment de tots els catàlegs
i de totes les pàgines web en què s'anuncia aquest tipus d'oferta
turística i els compara amb el Registre Insular d'Empreses,
Activitats i Establiments Turístics de Mallorca, com a passa
prèvia per planificar la campanya d'inspeccions.

Palma, 8 de febrer del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 250/05, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a durada de
la campanya d'inspeccions als habitatges de vacances. (BOPIB
núm. 71 de 28 de gener del 2005).

Aquesta campanya, inclosa dins l'anàlisi general, és
permanent. En aquests moments es du a terme l'estudi
comparatiu entre el Registre d'Empreses, Activitats i
Establiments Turístics de Mallorca i allò que es comercialitza
per preparar la campanya de l'estiu.

Palma, 8 de febrer del 2005.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 708/05, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competències de
la gestió de la sanitat a les presons. (BOPIB núm. 72 de 4 de
febrer del 2005).

El Govern està preparat per rebre qualsevol competència
després del corresponent procés de negociació i acord.

En matèria de sanitat a les presons no s'ha iniciat aquest
procés. Recentment el Ministeri d'Administracions Públiques ha
convocat una reunió preliminar per a aquest mes de febrer, per
tal d'avaluar els serveis sanitaris penitenciaris que podrien ser
objecte de traspàs.

Palma, 11 de febrer del 2005.
La vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals

i Generals per a la Proposició no de llei RGE núm. 705/05. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
2 de març del 2005, atès l'escrit RGE núm. 1896/05, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, acordà d'atendre la petició que
la proposició no de llei de referència, presentada pel grup
parlamentari esmentat, relativa a creació del Consell audiovisual
de les Illes Balears (BOPIB núm. 72, de 4 de febrer d'enguany),
es tramitàs davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Ordenació Territorial RGE núm. 260/05.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
2 de març del 2005, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 1952/05,
presentat per la diputada Hble. Sra. Margalida Rosselló i Pons,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, i acceptà
la retirada de la pregunta de referència, de la diputada
esmentada, relativa a actuacions de la Conselleria de Medi
Ambient per complir amb Kyoto (BOPIB núm. 71, de 28 de
gener d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març del 2005.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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